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UCHWALA NR 20/LVI/98 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TARGU 
z dnia 26 marca 1998 r.  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy 
Targ  

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89 poz. 415, z 1996 r. Nr 106 
poz. 496. z 1997 r. Nr 111 poz. 726, Nr 133 poz. 885 i Nr 141 poz. 
943) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Dz. U. Nr 58 poz. 261. 
Nr 106 poz. 496. Nr 132 poz. 622; z 1997 r. Nr 9 poz. 43. Nr 106 poz. 
679. Nr 107 poz. 686. Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775). na wniosek 
Zarządu Miasta - Rada Miejska w Nowym Targu, uchwala co nastę-
puje: 

I. PRZEPISY OGÓLNE 
§1 

1. Uchwala się zmiany określone w § 1, Uchwały Nr 18/XXX/96 
Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 1 kwietnia 1996 r., w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. 

2. Zmiany dotyczą miejscowego planu zagospodarowania prze- 
strzennego Miasta Nowy Targ wprowadzonego Uchwalą Nr 
XLIV/16/93 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 26 marca 
i993 r„ (Dz. Urz. Woj .Nowosądeckiego Nr 14/93 poz. 137. Nr 
22/94 poz. 229, Nr 59/96 poz. 153 i Nr 10/97 poz. 40). 

§2 
Obszary w których wprowadzono zmiany, oznaczone są w załączni-
kach Nr 1 i Nr 2 w skali 1:2000, stanowiących integralną część uchwa-
ły jako rysunki planu. 

§3 

Zakres ustaleń planu dotyczy wprowadzenia w obowiązującym miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, 
w terenach Dl 1UK oraz F4ZI i F41Lw/Lp/Lh - pomruków przyrody. 

uznanych Rozporządzeniem Nr 20 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 
4 lutego 1993 r. 

§4 
Ustala się: 
1. W zakresie użytkowania terenu obowiązują ustalenia dotychcza- 

sowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Do ustaleń dla terenów D11UK, F4ZI. F41Lvv/Lp/Lh. uprowadza 
się zdanie, "Istniejące pomniki przyrody do ochrony, na zasadach 
ustalonych w Rozporządzeniu Nr 20 Wojewody Nowosądeckiego 
z dnia 4 lutego 1993 r., w sprawie uznania za pomniki przyrody". 

3. Obowiązują zakazy i nakazy ustalone w w/w rozporządzeniu w 
sprawie uznania za pomniki przyrody. 

§5 
Dla niniejszych zmian miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego nie ustala się optat z tytułu wzrostu wartości terenów wy-
dzielonych w planie. 

II. PRZEPISY PRZEJ ŚCIOWE I KO ŃCOWE 
§6 

Niniejsza uchwala traci moc równocześnie z utratą ważności miejsco-
wego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy 
Targ, tj. z dniem 1 stycznia 2000 r. 

§7 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi miasta Nowy Targ. 

§8 
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej zgłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Nowosądeckiego. 
Z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej: Wiesław Korczak 
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UCHWAŁA NR 22/LVI/98 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TARGU 
z dnia 26 marca 1998 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ 

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89 poz. 415, zm. z 1996 r. Nr 
106 poz. 496. zm. z 1997 r. Nr 111 poz. 726 oraz Nr 133 poz. 885 i Nr 
141 poz. 943) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym (jednolity tekst Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz. 
74 zm. Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 
1997 r. Nr 9 poz. 43. Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 
734. Nr 123 poz. 775). na wniosek Zarządu Miasta - Rada Miejska w 
Nowym Targa, uchwala co następuje: 

I. PRZEPISY OGÓLNE 
§1 

1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
- NOWYTARG 5„ określony w § 1. Uchwały Nr 3/XLII/97 Rady 
Miejskiej w Nowym Targu z dnia 31 stycznia 1997 r., w sprawie 
przystąpienia do opracowania planu. 

2. Plan sporządzono jako zmianę miejscowego planu zagospodaro- 
wania przestrzennego Miasta Nowy Targ wprowadzonego Uchwa- 
łą Nr XLIV/16/93 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 26 
marca 1993 r.. (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 14/93 poz. 
137 Nr 59 poz. 153 i Nr 10/97 poz. 40). 

§2 

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go - NOWY TARG 5.. oznaczony jest w załączniku Nr 1. stanowią-
cym integralną część uchwały jako rysunek planu. 

§3 

Zakres ustaleń planu dotyczy: 

1. przeznaczenia terenów oraz ustalenia linii rozgraniczających te- 
reny o różnych zasadach zagospodarowania; 

2. zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii roz- 
graniczających tereny tej infrastruktury; 

3. warunków i zasad kształtowania zabudowy oraz urządzenia tere- 
nów, w tym linii zabudowy i gabarytów obiektów; 

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  

§4 

Tereny oznaczone cyfrą I, pozostają w dotychczasowym użytkowa-
niu: 

I.1. - pow. 1,56 ha 

Tereny dróg publicznych (droga krajowa), do utrzymania. 
1. Utrzymuje się przebieg ulicy Ludźmierskiej o funkcji 

głównej, w ciągu drogi krajowej nr 957 Białka-Jabłonka-Nowy 
Targ, wraz z urządzeniami o szerokości w liniach 
rozgraniczających 35 m. 

2. W pasach drogowych możliwa realizacja ciągów infrastruktury 
komunalnej, na warunkach podanych przez administratora dro-
gi. 

3. Realizacja miejsc postojowych na warunkach określonych przez 
zarządzającego drogą. 

§5 

II. 1. - pow. 0,87 ha 

1. Tereny do zainwestowania (zabudowa usługowa), na następują- 
cych warunkach: 

a) Realizacja kościoła (kaplica rzymskokatolicka) wraz z ze 
społem usług sakralnych; 

b) Nieprzekraczalną linię zabudowy stanowi linia rozgranicza- 
jącą ulicy Ludźmierskiej; 

c) Możliwość realizacji ogrodzenia, na warunkach określonych 
przez zarządzającego ulicą Ludźmierską: 

d) Obiekty zlokalizowane będą jako wolnostojące; 

e) Wysokość zabudowy może być zróżnicowana, pod warun- 
kiem nie przekazania 3 kondygnacji, w tym jedna w podda- 
szu. Nie dotyczy budynku kaplicy; 

f) Dachy dwuspadowe, o nachyleniu min. 45 ; 

g) Obowiązek realizacji trwałej zieleni drzewiasto - krzewiastej, 
na min. 30% pow. działki, jako zieleni urządzonej; 

h)  Obowiązek realizacji min. 40 miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych 

2. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

a) Doprowadzenie wody i energii elektrycznej z istniejących się- 
ci, na warunkach określonych przez zarządzającego: 

b) Ogrzewanie z indywidualnych urządzeń, z zakazem stoso- 
wania węgla; 

c) Ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków do istniejące] 
kanalizacji miejskiej, w uzgodnieniu z ich zarządzającymi: 

d) Zorganizowana zbiórka odpadów, z unieszkodliwieniem na 
wysypisku w Nowym Targu: 

e) Dojazd z ulicy Ludźmierskiej, istniejącą drogą. 

III. PRZEPISY PRZEJ ŚCIOWE I KO ŃCOWE 
§6 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc miejscowy plan 
ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ. zatwier-
dzony uchwałą Nr XLlV/16/93 Rady Miejskiej w Nowym Targu z 
dnia 26 marca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Ni 14/93 poz. 
137, Nr 22/94 poz. 229, Nr 59/96 poz. 153 i Nr 10/97 poz. 40) w 
części objętej ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, przyjętego niniejszą uchwalą. 

§7 

Ustala się stawkę dla naliczania opłat związanych ze zmianą planu 
miejscowego, z tytułu wzrostu wartości działki, w wysokości I %, dla 
terenów wyznaczonych w planie. 

§8 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi miasta Nowy Targ. 

§9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej zgłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Nowosądeckiego.  

Z-ca Przew. Rady Miejskiej: Wiesław Korczak 

Tereny oznaczone cyfrą II, przeznaczone są do zmiany 
dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania, na 
cele zainwestowania: 


